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P O T V R D E N I E   O   C E N E 
 

 

Číslo: 0413/2021/V-PC            

Číslo spisu: 6391-2021-BA                                                                     Bratislava 01. 12. 2021 

 

 

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 5 ods. 6 

písm. b), § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu zákona  

č. 250/2012 Z. z. regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov  

 

 

v y d á v a 

 

 

podľa § 14 ods. 8 a 15 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 9 a § 14a ods. 2 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 

odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie  

a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou v znení neskorších predpisov pre regulovaný subjekt  

Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom, IČO 00 307 131 

potvrdenie o cene, ktorým p r e d l ž u j e  platnosť a účinnosť potvrdenia o cene 

č. 0984/2017/V-PC zo dňa 31. 05. 2017 na obdobie do 31. decembra 2022, pričom 

regulovaný subjekt uplatní túto maximálnu cenu:  

 

- maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

 verejnou kanalizáciou 1,0000  €/m3. 

 

Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty. 

 

Odôvodnenie: 

 

 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) vydáva potvrdenie o cene 

podľa § 14 ods. 8 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) pre regulovaný subjekt - obec, ktorá 

vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. kategórie. V súlade s § 14 ods. 15 

zákona o regulácii platí potvrdenie o cene na celé regulačné obdobie.  

 

 Regulovaný subjekt Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná 

nad Hronom, IČO 00 307 131 na základe potvrdenia o registrácii č. 0003/2013/V-RG zo dňa 

11. 04. 2013 vykonáva regulovanú činnosť odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou 

kanalizáciou. 

 

 Doterajšie potvrdenie o cene č. 0984/2017/V-PC z 21. 02. 2017, číslo spisu  

6966-2017-BA upravuje platnosť maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 

verejnou kanalizáciou do 31. 12. 2021, teda do konca pôvodného 5. regulačného obdobia 

2017 – 2021.  
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 Regulačná rada na základe § 8 ods. 9 zákona o regulácii prijala  

10. novembra 2020 Dodatok č. 1 k Regulačnej politike na regulačné obdobie 2017 – 2021, 

ktorým okrem iného predĺžila regulačné obdobie 2017 – 2021 do 31. decembra 2022. Zároveň 

bolo predĺženie regulačného obdobia zohľadnené aj vo vyhláške Úradu pre reguláciu 

sieťových odvetví č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie 

a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody 

verejnou  kanalizáciou v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 21/2017 Z. z.“). 

  

 Z dôvodu, že odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou podlieha 

cenovej regulácii podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona o regulácii a došlo k predĺženiu 

doterajšieho regulačného obdobia 2017 až 2021 do 31. 12. 2022, je potrebné na dosiahnutie 

účelu regulácie túto zmenu v dĺžke regulačného obdobia zohľadniť aj v potvrdení o cene. 

  

 Podľa § 14a ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. ak regulovaný subjekt, ktorý je držiteľom 

potvrdenia o registrácii, nemá vydané potvrdenie o cene na rok 2022 do 31. decembra 2021, 

cena určená v potvrdení o cene na roky 2017 až 2021 sa uplatní aj na rok 2022. 

 

 Úrad na základe § 14a ods. 2 vyhlášky č. 21/2017 Z. z. predlžuje doterajšiu platnosť  

a účinnosť potvrdenia o cene do 31. 12. 2022. Regulovaný subjekt bude podľa tohto 

potvrdenia o cene postupovať pri uplatňovaní maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie 

odpadovej vody verejnou kanalizáciou do 31. 12. 2022. 

 

Pri predĺžení platnosti a účinnosti potvrdenia o cene vychádzal úrad v súlade  

so zásadami zákonnosti, materiálnej pravdy, rýchlosti a hospodárnosti z podkladov, ktoré sú 

súčasťou administratívneho spisu č. 6966-2017-BA k potvrdeniu o cene č. 0984/2017/V-PC 

z 31. 05. 2017, pričom doterajšia maximálna cena zostáva zachovaná v nezmenenej výške. 

Z dôvodu určitosti a prehľadnosti cien sa toto potvrdenie o cene vydáva v úplnom znení.  

 

Na vydanie potvrdenia o cene sa podľa § 41 ods. 2 písm. a) zákona o regulácii  

nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, a to zákon č. 71/1967 Zb. o správnom 

konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 

 

Pri zmene ekonomicky oprávnených nákladov na regulovanú činnosť v priebehu 

regulačného obdobia (do 31. 12. 2022) postupuje regulovaný subjekt, ktorým je obec, podľa  

§ 14 ods. 8 zákona o regulácii a najmenej 30 dní pred každou zmenou ceny oznámi úradu 

cenu vypočítanú spôsobom a v rozsahu podľa § 40 ods. 1 zákona o regulácii. Úrad na základe 

tohto oznámenia vydá regulovanému subjektu potvrdenie o cene. 

 

Poučenie: 

 

Proti potvrdeniu o cene nie je možné podať opravný prostriedok. Toto potvrdenie 

o cene je preskúmateľné súdom. 

 

 

 

Andrej Juris 

predseda 

 

 

Potvrdenie o cene sa doručí: 

Obec Kalná nad Hronom, Červenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom 


